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 اتکتاب الشهاد

 الشهود صفات فی القول

 

 إذا لم فیهما بشهادته ال و الجرح، و القتل غیر فی الممیز بشهادة ال و مطلقا   الممیز غیر الصبی بشهادة اعتبار فال البلوغ، -األول :أمور هی و
 .مطلقا   الصبیۀ شهادة عتبارا عدم فی إشکال ال نعم تردد، ففیه القتل و بالجراح شهد و عشرا   بلغ لو أما و العشر، یبلغ

 صفات شهود

 چند امر است:ها و آن

 و همچنین شهادت پسر بچۀ ممّیز در :اول
ً
غیرر تلرو و حرر  و همچنرین  بلوغ؛ پس شهادت پسر بچۀ غیر ممّیز مطلقا

برسرد و بره حرر  و تلرو ندارد. و امرا اررر بره سرّن ده سرال  در صورتی که به ده سال نرسد، اعلبارها شهادت او در آن
 نیست. شهادت بدهد، در آن ترّدد است. ولی

ً
 اشکالی در عدم اعلبار شهادت دخلر بچه مطلقا

و  بالاببتال  اکمالحال علالم إذا مناله فتقبالل سالالمته و عقله حال أما و جنونه حال منه األدواري حتی المجنون شهادة تقبل فال العقل، -الثانی
 و به البله، کان أو الغفلۀ أو النسیان أو السهو علیه غلب من القبول عدم فی به یلحق و تقبل، لم إال و فطنته، الکم و ذهنه حضور االمتحان

 یعلالم لتالیالجلیالۀ ا األمور فی إال شهادتهم عن ابعراض فالالزم به، یشهدون ما یستثبت حتی الحاکم علی ابستظهار یجب ذلک مثل فی
 النقل. و التحمل یف غلطهم و نسیانهم و سهوهم بعدم

و اما در حال عقو و سالملش از  شود.نمی عقو؛ پس شهادت دیوانه، حلی دیوانۀ ادواری، در حال دیوانگی تبول :دوم
 املحان به حضور ذهن و کمال هوش او علم پیدا کند وررنه تبول شود در صورتی که حاکم از راه آزمایش ومی او تبول

یرا نسریان یرا غفلرت برر او غالری اسرت یرا دارای بالهرت تکرودنع اسرت، در عردم تبرول  هوشود. و کسری کره سرنمی
نمایرد ترا وبروت  باشد. و در مثو این، بر حاکم واحی است که اسرلههار تمحکرم کراریعمی به دیوانه ملحق شهادتش،

اعررا  شرود مگرر در امرور ها شهادت آن به آن شهادت داده اند روشن شود؛ پس الزم است که ازها آنچه را که آن
 سهو و فراموشی و اشلباه نکرده اند. در تحمو و نقو آن هاها داند آنمی واضحی که

 فالی العالدل الالممی شالهادة تقبل نعم لهما، أو غیره أو مؤمن علی مطلقا   المسلم غیر عن فضال   المؤمن غیر شهادة تقبل فال االیمان، -الثالث
 یوجالد لالم و وطناله فالی کالان فلالو غربۀ، فی الموصی کون یعتبر ال و بها، یشهد من المسلمین عدول من یوجد لم إذا بالمال الوصیۀ فی دینه

 فی عدال   کان اإذ المؤمن غیر المسلم به یلحق هل و االیمان، أهل من الفاسق بالممی یلحق ال و فیها، الممی شهادة تقبل المسلمین عدول
،مط الحربالی شالهادة تقبالل ال و الملل، جمیع من الناس جمیع علی للشرائط الجامع المؤمن شهادة بلتق و ذلک، یبعد ال ممهبه؟  هالل و لقالا 

 .سره قدس الشیخ بها عمل و روایۀ، به ملتهم؟ علی ملۀ کل شهادة تقبل
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 بر علیه مؤمن :سوم
ً
 تبرولهرا ا به نفر  آنیا غیر او ی ایمان؛ پس شهادت غیر مؤمن ر تا چه رسد به غیر مسلمان ر مطلقا

وصیت مالی، در صورتی که مسلمان عادلی نباشرد کره بره آن  شود. البله شهادت ذّمی که در دینش عادل است درنمی
معلبر نیست که موصی در غربرت باشرد؛ پرس اررر در وبرنش باشرد و مسرلمان عرادلی  شود ومی شهادت دهد، تبول

نمی شود. و آیا مسلمان غیر  شود. و فاسق از اهو ایمان به ذّمی ملحقمی تبولنشود شهادت ذّمی در آن وصیت  پیدا
می شود؟ این بعید نیست. و شهادت مرؤمن حرام  شررایر برر  مؤمن در صورتی که در مذهبش عادل باشد به او ملحق

 تبرول تمام مردم، از همۀ ملو تبول
ً
شرهادت هرر مللری برر مللشران شرود. و آیرا نمی می شود. و شرهادت حربری مطلقرا

 به آن عمو نموده است. تدس سره می شود؟ روایلی در آن هست و شیخ تبول

ه معصیۀ عن الرادعۀ الملکۀ هی و العدالۀ، -الرابع  بالل الصالغیرة، علالی ّصالرالم أو للکبیالرة المرتکالب هالو و الفاسق، شهادة تقبل فال تعالی، اللَّ
 العدالۀ ظهور و التوبۀ مع إال الصغیرة مرتکب شهادة تقبل فال األقوي، یکن لم نإ األحوط علی للصغیرة المرتکب

 أو لصالالةا أنکالر کمالن ابسالالم، مالن ضروریا   أنکر من شهادة تقبل ال بل العقائد، أصول من شی  فی مخالف کل شهادة تقبل ال -1 مسألۀ
 .لشبهۀ ابجماع خالف إن و الفروع فی المخالف شهادة تقبل و لشبهۀ، کان إن کفره بعدم قلنا إن و نحوهما أو الحج

شرهادت فاسرق ر و او کسری  دارد. بنرا برر ایرنمی عدالت؛ و آن ملکه ای است که از معصیت خدای ملعال باز چهارم:
مری ورزد ر بلکره مرتکری رنراه صرییره هرم، بنرابر احرو   شود یا بر رناه صرییره اصررارمی است که مرتکی رناه کبیره

شرود مگرر برا توبره و  هرور نمی بنا بر این، شهادت مرتکی رناه صییره تبول نیست.  وحوبیع ارر اتوی نباشد، تبولت
 عدالت.

بلکره شرهادت کسری کره منکرر  شرود.نمی شهادت هر کسی که در چیزی از اصول عقاید مخالف است تبول ر 1مسأله 
تی را انکار نماید ر اررچه بگوییم در صور ها حج یا مانند این کسی که نماز یاباشد ر مانند نمی ضروری اسالم شود، تبول

باشرد اررچره از روی می نمری شرود. و شرهادت کسری کره مخالفرت در فرروق دارد تبرول که از روی شبهه باشرد کرافر
 مخالف احماق باشد. شبهه،

 عند أو عنده قمف من ندع نفسه یکّمب أن توبته حد و تاب، إذا إال المقموف إقرار أو نۀالبی أو اللعان عدم مع القاذف شهادة تقبل ال -2 مسألۀ
 .لحص إذا شهادته تقبل تاب و نفسه کّمب فإذا نفسه، تکمیبه فی یوّري واقعا   صادقا   کان إن و عندهما، أو المسلمین من جمع

تبول نیست، مگر در صورتی کره  ذوف هیچ کدام نباشد،شهادت تاذف، در صورتی که لعان یا بّینه یا اترار مق ر 2مسأله 
هرا تذف نموده یا نزد رروهی از مسلمین یا نرزد هرر دوی آن توبه نماید، و حّد توبه اش این است که نزد کسی که نزد او

را تکرذیی کررد در وات  صادق باشد باید در تکذیی خودش، توریه نماید؛ پس اررر خرود  خودش را تکذیی نماید. و ارر
 توبه نمود در صورتی که صالحیت پیدا کند شهادتش تبول است. و

 و المتخالم هادةشال فتقبالل مکالروه، بهالا اللعالب نعالم بحرام، لیس اللعب و التطییر و ابستفراخ و الکتب إنفاذ و لألنس الحمام اتخاذ -3 مسألۀ
 .ذلک فعل من ادةشه تقبل ال حرام قمار فهو بالرهان اللعب أما و بها، الالعب
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و برازی حررام نیسرت. البلره  و حوحه کشی و پراندن بره هرواها نگهداشلن کبوتر حهت انس و رساندن نامه ر 3مسأله 
کند، تبول است. و اما برازی برا می بازیها نگهداشله و با آن راها مکروه است؛ پس شهادت کسی که آنها بازی با آن

 باشد.نمی شهادت کسی که چنین کند تبول است وشر  بندی، تمار و حرام 

کفان بیع و الصرف کبیع المکروهۀ، الصنائع أرباب شهادة ترد ال -4 مسألۀ  العاهات ذوي هادةش ال و نحوها، و الحیاکۀ و الحجامۀ صنعۀ و األ
 .األبرص و کاألجمم الخبیثۀ

و هرا و بافنردری و ماننرد این بیر  کفرن و کرار حتامرت شهادت صاحبان شیو های مکروه مانند بیر  صررف و ر 4مسأله 
رآور، مانند کسانی که

ّ
 شود.نمی حذام و برص دارند رد همچنین شهادت صاحبان بیماری های تنف

، کان و ابسالم أظهر إن و الزنا ولد شهادة تقبل فال المولد، طیب -الخامس  و نعالم، :قیالل رة؟الیسالی األشالیا  فالی شهادته تقبل هل و عادال 
 قبولهالا ففالی فالراش هلال یعلم لم و مطلقا   جهلت إن و األلسن، أنالته إن و شهادته تقبل بفراش ملحقا   کان فان حاله جهلت لو أما و ال، األشبه
 .إشکال

دت او تبول نیست. و آیا شرها پاکی والدت؛ بنا بر این، شهادت ولدالزنا، اررچه ا هار اسالم نماید و عادل باشد :پنتم
اشبه عدم تبول اسرت. و امرا اررر حرال او متهرول باشرد  شود؟ بعضی رفله اند: بلی، ولیمی در چیزهای کوچک تبول

 هرا شهادتش تبول اسرت اررچره زبان پس ارر به فراشی ملحق باشد
ً
بره او نسربلی داده باشرند. و اررر حرالش مطلقرا

 تبول شهادتش اشکال است. باشد و فراشی برای او معلوم نباشد در متهول

 :أمور هی و خاصۀ، أسباب من الحاصلۀ بل مطلقا   ال التهمۀ ارتفاع -السادس

چنرد امرر هرا شود؛ و آنمی حاصو بر کنار بودن از تهمت؛ البله نه هر تهملی، بلکه تهملی که از اسباب خاصی :ششم
 است:

 شالهد إذا الالدین احبصال و شهادته، فتقبل غیره فی أما و فیه، شریک هو فیما کالشریک حقا   وأ منفعۀ أو عینا   له نفعا   بشهادته یجّر  أن -منها
 أجر زیادة لهما نکا إذا الوکیل و الوصی و به، حجره یتعلق لم مال بخالف و علیه، المحجور غیر بخالف به، دینه یتعلق بمال علیه للمحجور

 الشریک کشهادة و تأمل، یهفف منهما مطلقا   القبول عدم أما و والیتهما، بحق مدعیین کانا و یهعل الوالیۀ لهما کان فیما کما و بل المال، بزیادة
  .النفع جر موارد من ذلک غیر إلی الشفعۀ، له فیه المي الشقص لبیع

حرق ماننرد شرهادت شرریک در  از حملۀ آن ها: با شهادتش، نفعی را به سوی خود حلی نماید؛ عین باشد یا منفعرت یرا
تبرول اسرت. و ماننرد صراحی دیرن، در صرورتی کره بررای  نچه که او در آن شریک است و اما در غیرر آن، شرهادتشآ

به آن دارد شهادت دهد، به خالف غیر محتور علیه و به خالف مالی کره حترر او  محتور علیه به مالی که دین او تعلق
زیرادتری باشرد. بلکره و  با زیاد بودن مال، مزدها ورتی که برای آنتعلق نگرفله است. و مانند وصی و وکیو در ص به آن

باشرند و امرا عردم تبرول می والیلشران، مردعی بر آن والیرت دارنرد و بره واسرطۀ حرقها همچنین است در حایی که آن
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 دارای شرفعه مانند شرهادت شرریک بره فرروش سرهمی کره او در آن به بور مطلق در آن تأمو است. وها شهادت آن
 مواردی که حلی منفعلی در آن است. ازها باشد. و غیر اینمی

 و الموکالل یعلال الشالهود بجالرح الوصالی و الوکیالل شالهادة و خطالأ، الجنایالۀ شهود بجرح العاقلۀ کشهادة عنه، ضررا   بشهادته دفع إذا -منها و
 .المتقدمین الموردین مثل فی الموصی

شرهود حنایرت خطرایی؛ و  ضرری از خودش دفر  شرود، ماننرد شرهادت عاتلره بره حرر و از حملۀ آن ها: با شهادتش 
 دو مورد رذشله. شهادت وکیو و وصی به حر  شهود بر موّکو و موصی در مثو

 أو له شهادته تردّ  فال نیۀلدیا العداوة ذو أما و الفسق، العداوة تستلزم لم إذا له شهادته تقبل و عدوه، علی الدنیویۀ العداوة ذو یشهد أن -منها و
 .لملک اختصمه و لفسقه أبغضه إذا حتی علیه

 الحاجالۀ عند أحیانا   لسؤالا أما و له، دیدنا   و حرفۀ السؤال کان و الدور أبواب و السوق فی سائال   یکون من منه المراد و بکفه، السؤال -منها و
 .شهادته قبول من یمنع فال

بره نفر  او ر در صرورتی کره  یوی بر علیه دشرمنش شرهادت دهرد، ولری شرهادتشو از حملۀ آن ها: صاحی عداوت دن
شرود، نمی عداوت دینی به نف  یا علیره دشرمنش رد عداوتش مسللزم فسق نباشد ر تبول است. و اما شهادت صاحی

 ورزد و با او دشمنی نماید. حلی ارر به خابر فسق او، با او بیض

رردایی ها برازار و درب خانره نمودن به کف تدستع است؛ و مقصرود از آن کسری اسرت کره در و از حملۀ آن ها: سؤال
 ر در وتت احلیاج مان  تبول شهادتش . و اما سؤالاستکند و این ردایی حرفه و روش او می

ً
 شود.نمی ر احیانا

اله حقالوق فی أما و تردد، فیه و معروف، لقو  فی القبول عن یمنع فإنه الناس، حقوق فی بالشهادة التبرع -منها و  و الزنالا و الخمالر کشالرب اللَّ
 .القبول فاألشبه العامۀ للمصالح

کند می معروف، از تبول حلوریری و از حملۀ آن ها: تبّرق به شهادت در حقوق الناس است؛ زیرا این شهادت بنابر تول
 و زنا و برای مصالح عمومی، اشبه تبول آن است. و در آن ترّدد است. و اما در حقوق الله مانند شرب خمر

 و علیه، و لبعض بعضها ا األقرب سائر و علیه، و ألخیه األخ و لوالده، الولد و علیه، و لولده کاألب الشهادة، قبول عن یمنع ال النسب -5 مسألۀ
 والده؟ علی الولد شهادة تقبل هل

 فی اعتبارها فی و مۀ،الضمی الزوج شهادة فی یعتبر ال و علیه، و لزوجها الزوجۀ شهادة و علیها و لزوجتها الزوج شهادة تقبل کما و تردد، فیه
 .الربع یثبت دمهع علی و تثبت، ال باالعتبار القول فعلی الوصیۀ، فی لزوجها شهدت إذا فیما الفائدة تظهر و عدمه، األوجه و وجه، الزوجۀ

فرزند به نف  پدرش و برادر به نف   د، مانند پدر به نف  فرزندش و علیه او وباشنمی نسی، مان  تبول شهادت ر 5مسأله 
علیه او. و آیا شهادت فرزند علیره پردرش تبرول اسرت؟ در آن  برادرش و علیه او و بقیۀ نزدیکان بعضی به نف  بعضی و

https://t.me/ekhtebar


5 

 

است. و  به نف  زوحش و علیه او تبولشهادت زوج به نف  زوحه اش و علیه او و شهادت زوحه  ترّدد است. و همچنین
وحهی است و اوحه عدم اعلبرار اسرت. و  در شهادت زوج، بودن ضمیمه معلبر نیست، ولی در اعلبار ضمیمه در زوحه

زوحرش در وصریت شرهادت بدهرد؛ پرس بنرابر ترول بره اعلبرار برودن  شود که زوحه برایمی فایده اش در حایی  اهر
 شود.می نمی شود و بنابر تول به عدم اعلبار ضمیمه، یک چهارم وابت ضمیمه، وصیت وابت

 له کان إن و ضیفال شهادة تقبل و شدیدة، الموادة و أکیدة بینهما الصداقۀ کانت إن و له، کما و صدیقه علی الصدیق شهادة تقبل -6 مسألۀ
 .قبلت بعدها أداها و ابجارة حال تحمل لو و المنع، ربهماأق قوالن آجره؟ لمن األجیر شهادة تقبل هل و له، المشهود إلی میل

دوسلی محکرم و ها اررچه بین آن شهادت دوست بر علیه دوسلش تبول است و همچنین به نف  دوسلش، ر 6مسأله 
بررای  مشهود له داشله باشد ر تبول است. و آیا شهادت احیرر مودت شدیدی باشد. و شهادت میهمان ر اررچه میو به

عدم تبرول آن اسرت. و اررر در حرال احراره ها تبول است؟ دو تول است، که اترب آن کسی که او را احیر نموده است
 شود.می نماید و بعد از احاره آن را ادا نماید تبول تحمو

 تقبل، الشهادة لکت فأقام الشروط استکمل و المانع زال ثم الحال تلک فی شیئا   عرف إذا کفر أو فسق أو لصغر شهادته یجوز ال من -7 مسألۀ
 .غیرهما و الظاهرین الکفر و الفسق بین فرق غیر من زواله، بعد أعادها ثم فردت المانع حال فی أقامها لو کما و

صرورتی کره چیرزی را در آن حرال  کسی که شهادتش به حهت صییر بودن یا فسق یا کفرر تبرول نیسرت، در ر 7مسأله 
شرود. و همچنرین می آنگاه آن شهادت را اتامه نماید تبول س مان  از بین برود و شرو  شهادت کامو ررددبداند، سپ

بودن مان  اتامه نماید، پرس رد شرود سرپس بعرد از زوال مران ، آن را اعراده نمایرد. و تدر  است ارر شهادت را در حال
 تی نیست.فر ها بین فسق و کفر که  اهر هسلند و غیر آن مان ع

 فحینئم ابستدعا ، و ابشهاد علی شاهدا   کونه یتوقف فال علیه، أو له المشهود یستدعه لم إن و شاهدا   صار مثال   ابقرار سمع إذا -8 مسألۀ
 ثنالینا معسال لالو کالما و بالالحق، الشالهادة علیاله وجبت توقف إن و السکوت، و الشهادة بین بالخیار فهو شهادته علی الحق أخم یتوقف لم إن

 تلالک جمیالع ففی کما  ح یوجب ما فسمع علینا تشهد ال :أحدهما أو الغریمان له قال لو و جنایۀ، أو غصبا   شاهد أو نحوه و کالبیع عقدا   یوقعان
 .شاهدا   یصیر الموارد

 اترار را بشنود، شاهد ر 8مسأله 
ً
یرد؛ پرس شراهد تقاضرا ننما شود، اررچه مشهود له یا مشرهود علیره، از اومی ارر مثال

بنا بر این، در این صورت ارر ررفلن حرق، برر شرهادت او  بودن او، بر اشهاد تشاهد ترار دادنع و تقاضا، توتف ندارد.
سرکوت، مخّیرر اسرت و اررر ملوترف برر آن باشرد شرهادت بره حرق برر او واحری اسرت.  ملوتف نباشد بین شهادت و

حنرایلی را مشراهده  سرازند، یرا غصری یرامی دی مانند بی  و مثرو آن را واتر همچنین است ارر بشنود که دو نفر عق و
پس چیزی را بشرنود کره موحری حکرم باشرد  به او بگویند: شاهد بر ما نباش،ها نماید. و ارر هر دو غریم یا یکی از آن

 شود.می پس در همۀ این موارد شاهد
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 الحالال کالما و الرادعۀ، الملکۀ حصول و الصالح علی ابستمرار منه یستبان حتی تقبل ال هشهادت لتقبل تاب إن بالفسق المشهور -9 مسألۀ
 و بعدالته حکمی الصالح منه ظهر و تاب فان الصالح، بظهور المحرزة العدالۀ هو الشهادة قبول فمیزان الصغیرة، بل للکبیرة مرتکب کل فی

  شهادته تقبل

شرود نمی نماید، شهادتش تبرول رر برای این که شهادتش تبول شود توبهکسی که مشهور به فسق است ا ر 9مسأله 
 دارد تحقق یافله. و همچنین است حرالمی که از رناه باز تا این که معلوم شود که او اسلمرار بر صال  دارد و ملکه ای

ۀ  هرور صرال ، احرراز شرده پس معیار تبول شهادت، عدالت اسرت کره بره واسرط در هر مرتکی کبیره، بلکه صییره.
 رردد.می شود و شهادتش تبولمی توبه کند و از او صال   اهر شود حکم به عدالت او است؛ پس ارر

  الشاهد یصیر به فیما القول
ً
 شاهدا

 شودمی آنچه که به آن، شاهد، شاهد

 فالی رکالبصال یمکالن فیمالا الظالاهرة الحالواس إلالی ندا  مسالت العلالم یکالون أن یجالب فهالل الیقالین، و القطعی العلم ذلک فی الضابط -1 مسألۀ
 فالی یحتال الحسالیۀ المبالادي  غیالر مالن بشی  القطعی العلم حصل فإذا هکما، و المموقات فی الموق و المسموعات فی السمع و المبصرات
 وجهان، بشتهار؟ا و التواتر من الحاصل کالعلم سبب بأي القطعی العلم یکفی أم الشهادة یجز لم القطعی للعلم المفید السماع من المبصرات

 .لمللعا حجۀ کان إن و الرمل و کالجفر العادیۀ غیر األمور من العلم حصل إذا فیما الشهادة جواز یشکل نعم الثانی، األشبه

 حایی که ممکن است ر مسلند به مالک در آن، علم تطعی و یقین است. بنا بر این آیا واحی است که علم ر در ر 1مسأله 
و به همین صورت؛ پس ها و چشیدن در چشیدنیها شنیدنی و شنیدن درها حواس  اهری باشد مانند دیدن در دیدنی

ر از شرنیدنی کره مفیرد علرم تطعری اسرت پیردا ها غیرر مبرادی حّسری حلری در دیردنی ارر علرم تطعری بره چیرزی ر از
 و شرهرت پیردا کنرد ماننرد علمری کره از ترواترمی د کفایرتشهادت حایز نیست، یا علم تطعی با هرر سرببی باشر شود،

علرم از امرور غیرر عرادی ماننرد حفرر و رمرو  شود؟ دو وحه است، اشبه دومی است. البله حواز شهادت در حایی کهمی
 حتت است. حاصو شود مشکو است؛ اررچه برای خود عالم

 خاصۀ أمور فی حصرین ال حینئم و .العلم لحصول بل ابستفاضۀ لمجرد ال بهما الشهادة جوزی العلم أفادا إن ابستفاضۀ و التسامع -2 مسألۀ
 یفالدا لالم إن و ی،القطعال العلالم منهما حصل إذا المسموعات و المبصرات فی تجوز بل نحوها، و الوالیۀ و الوال  و النسب و الزوجیۀ و کالوقف

 إنالی أو مسالتفیض، شالهورم هالما إن :یقول بأن بالسبب الشهادة یجوز نعم بالمسبب، الشهادة وزیج ال للعلم متاخما   لو و ظنا   أفادا إنما و علما  
 .ابستفاضۀ من أو ذلک أظن

شهادت به آن ها، نه به حهرت  تسام  تشیاقع و اسلفاضه تمرحله ای از شهرت استع ارر مفید علم باشند، ر 2مسأله 
این صورت انحصار به امور خاصی ماننرد وترف و زوحیرت و  ست و درمترد اسلفاضه، بلکه به حهت حصول علم حایز ا 

در صرورتی کره از تسرام  و اسلفاضره علرم ها و شرنیدنیها نردارد، بلکره در دیردنیهرا این نسی و والء و والیت و ماننرد
شرهادت بره مسرّبی  باشرند،پیدا شود، حایز است. و ارر مفید علم نباشند و فقر مفید  ن ر ولو نزدیک به علم ر  تطعی
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چنرین رمران »یرا « مشهور و مسلفیض اسرت این»روید: می حایز نیست؛ البله شهادت به سبی حایز است، به این که
 کنم.می یا از اسلفاضه چنین رمان« دارم

 ما أو یده فی ما شرا  یجوز فکما الشرعیۀ، األصول و األمارات من نحوها و ابستصحاب و البینۀ و الید بمقتضی الشهادة یجوز هل -3 مسألۀ
 الملالک علالی شالرعیۀ حجالۀ هالو مالا علی االتکال یجوز بالجملۀ و الملکیۀ علی الشهادة تجوز کملک ابستصحاب أو ملکه علی البینۀ قامت
 تجالوز نعالم لقطع،ا توجب قطعیۀ قرائن قیام مع إال الجواز عدم أوجههما وجهان، الشرع؟ ظاهر فی الملکیۀ به مریدا   ملک بأنه فیشهد ظاهرا  

 روایالۀ وردت و ابطالالق، بنحالو ال ابستصحاب بمقتضی أو یده بمقتضی له ملک هو :یقول بأن به، التصریح مع الظاهریۀ بالملکیۀ الشهادة
 .ابستصحاب کما و الید إلی مستندا   الشهادة بجواز

اصول شرعیه حایز است، پس همان  از امارات وها د اینآیا شهادت به مقلضای ید و بّینه و اسلصحاب و مانن ر 3مسأله 
اسلصحاب بر ملک او تائم است حایز است، همچنرین شرهادت  بوری که خریدن آنچه که در دست او است یا بّینه یا

 حتت شرعی بر ملرک اسرت حرایز بر ملکیت هم حایز
ً
پرس  باشردمی می باشد و خالصه تکیه کردن بر آنچه که  اهرا

شرق؟ دو وحره اسرت، کره وحیره  کند ملکیت را در  اهرمی دهد به این که آن ملک است در حالی که ارادهمی شهادت
موحی تط  باشند. البله شهادت به ملکّیت  اهری با تصرریح  عدم حواز است مگر با تیام ترائن تطعی کهها ترین آن

باشد. می ست به مقلضای ید او یا به مقلضای اسلصحاب؛ نه به بور مطلق، حایزملک او ا  به آن، به این که بگوید: این
 است اسلصحاب. باشد وارد شده است. و همچنینمی روایلی به حواز شهادتی که مسلند به ید و

 هی و فیها، شهادته تجاز  األفعال األصم دشاه فلو منهما، تقبل و الواقعۀ، عرفا   إذا أداؤها و الشهادة تحمل األصم و لألعمی یجوز -4 مسألۀ
 یصح کما و ادته،شه روایۀ فی و « الثانی ال قوله بأول القتل فی بشهادته یؤخم » جازت علما   الصوت صاحب عرف و األعمی سمع لو و مطروحۀ
، تهشهاد تکون و عدلین، مترجمین علی فیها اعتمد جهلها إن و یحکم، إشارته الحاکم عرف فإن أداؤها، و الشهادة تحمل لألخرس  و أصالال 

 .بشهادته یحکم

پرس اررر شرخا ناشرنوا  برای نابینا و ناشنوا تحمو شهادت و ادای آن، ارر واتعه را بداننرد، حرایز اسرت؛ ر 4مسأله 
نره بره است که: شهادت او در تلو به اولین ترولش ر  حایز است و در روایلیها افعال را مشاهده کند شهادت او در آن

کنار رذاشله شده است. و ارر نابینا بشنود و صاحی صدا را از روی علم بشناسد،  دومی ر مأخوذ است، ولی این روایت
حاکم اشارۀ او را  حایز است. و همچنین تحمو شهادت و ادای آن برای شخا الل صحیح است؛ پس ارر شهادتش

 کنرد. و شرهادت شرخا الل اصرومی اعلمراد مد، در آن به دو ملررحم عرادلکند و ارر اشارۀ او را نفهمی بداند، حکم
 نماید.می حکم باشد و حاکم به واسطۀ شهادت اومی

 الحقوق أتسام فی القول

 اتسام حقوق
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ه حقوق :قسمان کثرتها علی الحقوق -1 مسألۀ ه حقوق أما اآلدمیین، حقوق و تعالی اللَّ  مالا منهالا أن لحالدودا کتالاب فالی ذکرنا فقد تعالی اللَّ
 .هإلی فلیراجع بشاهدین یثبت ما منها و نسا ، أربع و برجلین منهما و امرأتین، و رجال بثالثۀ یثبت أو رجال بأربعۀ یثبت

آدمری. امرا حقروق خردای تعرالی را بره  حقوق ر با کثرتی که دارد ر دو تسم است: حقوق خدای تعالی و حقوق ر 1مسأله 
شود و می است که با چهار مرد یا با سه مرد و دو زن وابتها آن اب حدود ذکر کردیم، به این که بعضی ازتحقیق در کل
 شود؛ پس به آن حا مراحعه شود.یم است که با دو شاهد وابتها چهار زن و بعضی از آن با دو مرد وها بعضی از آن

 ال النسا  شهادة هفی یقبل فال کالطالق، ذکرین بشاهدین إال یثبت فال المکورة إثباته فی یشترط ما -منها :أقسام علی اآلدمی حق -2 مسألۀ
 مقالدار فالی خالتالفاب  أما و الطالق، فی ابختالف کان إذا نعم األقرب المبارأة؟ و کالخلع أقسامه الحکم یعم هل و منضمات، ال و منفردات

 .الثانی فی إشکال علی الرجل أو مدعیۀ المرأة کون بین المبارأة و الخلع فی فرق ال و فال، البمل

شرود مگرر بره نمی است؛ پس وابت در اوباتش مرد بودن شر ها حق آدمی بر چند تسم است: بعضی از آن ر 2مسأله 
. و آیرا شودنمی ر نه حدارانه و نه به ضمیمۀ مردها ر تبولها زن دو شاهد مرد، مانند بالق، بنا بر این در بالق، شهادت

اخلالف  شود، در صورتی کهمی شود مانند خل  و مبارات؟ اترب آن است که شامومی شامو این حکم اتسام بالق را
 مبارات، بین این که زن مدعی باشد یا شود. و در خل  ونمی در بالق باشد و اما ارر اخلالف در مقدار بذل باشد، شامو

  کند.نمی هست ر فرق مرد ر با اشکالی که در دومی

 مثالل و نضالمات،م ال و منفالردات ال فیهالا النسا  شهادة تقبل ال المال منه یقصد لم و المالیۀ غیر اآلدمی حقوق من یکون ما قیل -3 مسألۀ
 و الهالالل، و النسالب و النسالا  عیوب و الرجعۀ و الوصایا و الوکالۀ و القصاص عن العفو و التعدیل و الجرح و الوال  و البلوغ و بابسالم لملک
 تقبالل و تأمل، لمح فیها األمثلۀ بعض دخول کان إن و وجه من یخلو ال الممکور الضابط و الکفارة، و النمر و الزکاة و الخمس بعضهم ألحق

 .األقرب علی الرضاع علی شهادتهن

آن مرال اسرت، شرهادت  صرود ازبعضی رفله اند: از حقوق آدمی غیر از حقوق مالی و غیر از حقروتی کره مق ر 3مسأله 
 مثال زده شده است به اسرالم و بلروغ و والء و تبول نیست؛ نه حدارانه و نه به ضمیمه مردها و برای اینها زنان در آن

و نسی و هالل. و بعضی از فقهرا، ملحرق کررده ها وصایا و رحوق و عیوب زن حر  و تعدیو و عفو از تصاص و وکالت و
اره را. و ضابطۀ مرذکور خرالی از وحره نیسرت؛ اررچره دخرول بعضری از واست خمس 

ّ
در ایرن هرا مثال زکات و نذر و کف

 بر رضاق بنابر اترب تبول است.ها ضابطه محو تأمو است. و شهادت زن

 کالان مالا کالل وه و المدعی، یمین و بامرأتین و المدعی، یمین و بشاهد و امرأتین و بشاهد و بشاهدین، یثبت ما اآلدمی حقوق من -4 مسألۀ
 قالودع کالغصالب و و الممالۀ، فی مّما غیرها و السلف و المبیع ثمن و القرض فیها فیدخل األعم، بالمعنی کالدیون المال منه المقصود أو ماال  

 کسر و الجائفۀ و مأمومۀال و الممی مالمسل و ولده األب قتل و العمد شبه و کالخطأ الدیۀ توجب التی الجنایۀ و له، الوصیۀ و مطلقا   المعاوضات
 علی الیمین و رأتینالم بشهادة حتی ذکر بما تثبت ذلک فجمیع المال، منها مقصودا   أو ماال   فیها الدعوي متعلق کان مّما ذلک غیر و العظام

 .الرجل معهن کان إذا النکاح فی شهادتهن تقبل و األظهر،
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زن؛ و برا یرک شراهد مررد و تسرم  با دو شاهد مرد؛ و با یرک شراهد مررد و دو از حقوق آدمی حقوتی است که ر 4مسأله 
چیزی است که مال یا مقصود از آن، مال باشد، مانند دیون بره  شود. و آن هرمی مدعی؛ و با دو زن و تسم مدعی وابت

باشرد. و ماننرد می داخرو دیروناز آنچره کره در ذّمره اسرت هرا ومن مبی  و سلف و غیر آن معنای اعم آن؛ پس تر  و
خطرا و شربه عمرد و  و عقود معاوضات به بور مطلق و وصیت برای آدمی و حنایلی کره موحری دیره اسرت ماننرد غصی

از هرا و غیرر اینها حائفره و شکسرلن اسرلخوان کشلن پدر فرزندش را و مسلمان ذّمی را و حراحت مأمومره و حراحرت
به آنچه که ذکر شد حلی به شهادت دو ها آن مال باشد، پس همۀ اینآن ها، مال یا مقصود ازآنچه که ملعلق دعوی در 

 مرد باشد، تبول است.ها شود. و شهادت زنان در ازدواج، در صورتی که با آنمی وابت زن و تسم بنابر ا هر،

 فسالخ و ۀالشالفع و الخیالار و کاألجل األموال حقوق فی ادتهنشه تقبل و إشکال، عن یخلو ال وجه الوقف فی شهادتهن قبول فی -5 مسألۀ
 0القصاص یوجب فیما شهادتهن تقبل ال و آدمی، حقوق  ذلک هی نحو و باألموال المتعلق العقد

در حقروق ملعلرق ها شهادت زن باشد. ونمی در وتف وحهی است که خالی از اشکالها در تبول شهادت زن ر 5مسأله 
از آنچه که حقروق آدمری باشرد، ها اموال تعلق دارد و مانند این به اموال مانند مدت و خیار و شفعه و فسخ عقدی که به

 باشد.نمی در آنچه که موحی تصاص است تبول شود. و شهادت آن هامی تبول

 العمرة و کالوالدة غالبا   علیه الرجال اطالع یعسر ما کل ضابطه و منضمات، و منفردات لنسا ا و بالرجال یثبت ما اآلدمی حقوق من -6 مسألۀ
 .العمی و کالعرج الظاهرة دون الفرج فی القرحۀ و الرتق و کالقرن الباطنۀ النسا  عیوب و الحیض و

مری شرود؛ و ضرابطۀ آن هرر  ابرتبرخی از حقوق آدمی است که به مردان و زنان به تنهایی و یا برا همردیگر و ر 6مسأله 
 سخت است،

ً
مانند والدت و بکارت و حیض و عیوب برابنی زنران  چیزی است که ابالق پیدا کردن مردان بر آن، غالبا

 زنان، نه عیوب  اهری مانند لنگی و کوری. مانند ترن و رتق و ترحه در فرج

 و المستهل میراث ربع فی یمین بال الواحدة المرأة شهادة تقبل نعم أربع، من بأقل یثبت ال منفردات النسا  شهادة تقبل موضع کل -7 مسألۀ
 .أصال   به تیثب ال و واحد، رجل بها یلحق ال و الجمیع، فی األربع و أرباع، ثالثۀ فی الثالث و النصف، فی االثنتین و الوصیۀ، ربع

شرود. البلره شرهادت نمی وابت شود به کملر از چهار زنمی لهر حایی که شهادت زنان به بور حدارانه تبو  ر 7مسأله 
دنیا آمده و سپس مردهع و رب  وصریت و شرهادت دو زن  یک زن بدون تسم در رب  میراث مسلهو تکودکی که زنده به

 نمی چهار زن در تمام آن تبول است و به زن یک مرد ملحق در نصف و سه زن در سه چهارم و
ً
 با شرهادت شود و اصال

 شود.نمی وابت او

 :فروق

 الظهار و الطالق إال االیقاعات و العقود من شی  فی شرطا   لیست الشهادة -األول

 شهادت در هیچ یک از عقود و ایقاعات شر  نیست مگر در بالق و  هار. اول:
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، ال ظالاهرا   نفالم إال و ،واقعالا   و ظاهرا   الحکم نفم محققۀ کانت فإن للشهادة، تبع الحاکم حکم -الثانی  حکالم مالا لاله للمشالهود حیبالا ال و واقعالا 
 .بصحتها معتقدین أو شهادتهما ببطالن عالمین الشاهدان کان سوا  الشهادة، ببطالن علمه مع له الحاکم

 نافرذ اسرت؛ و باشد؛ پس ارر شهادت مطابق با وات  باشد حکممی حکم حاکم تاب  شهادت :دوم
ً
 و واتعا

ً
ررنره   اهرا

 و آنچه که حاکم حکم کرده است
ً
 نافذ است، نه واتعا

ً
برای مشهود له، با علم او به این که شهادت بابرو اسرت   اهرا

 بطالن شهادتشان را بدانند یا صحت آن را اعلقاد داشله باشند. برایش مبا  نیست؛ خواه دو شاهد،

 ممالن غیالره دمع مع إال علیه یتعین ال کفائی فرضه علی الوجوب و لملک، أهلیۀ له نم إلیه دعی إذا الشهادة تحمل وجوب األحوط -الثالث
 .کفائی أیضا   هیهنا الوجوب و منه، طلبت إذا الشهادة أدا  وجوب فی إشکال ال و بالتحمل، یقوم

عوت شرود صورتی که به آن د احو  توحوبیع وحوب تحمو شهادت است برای کسی که اهلیت آن را دارد، در :سوم
نمی باشد مگر این که غیر از او کسی نباشد که آن را تحمو  و وحوب آن ر در فر  وحوب ر کفایی است و بر او ملعین

در صورتی که از او مطالبه شود ر اشرکالی نیسرت و ایرن وحروب هرم در اینترا کفرایی  نماید. و در وحوب ادای شهادت
  است.

 شهادت بر شهادت

 و الالدینک األمالوال فالی کالما و النسالب، و کالطالق غیرها أو کالقصاص کانت عقوبۀ الناس حقوق فی الشهادة علی الشهادة قبلت -1 مسألۀ
 حق هو ذلکمما غیر و ،ابستهالل و الوالدة و الباطنۀ النسا  کعیوب غالبا   الرجال علیه یطلع ال ما کما و المعاوضات، عقود و الغصب و القرض

 .آدمی

ماننرد برالق و نسری و  شهادت بر شهادت در حقوق الناس، خرواه عقوبرت باشرد ماننرد تصراص یرا غیرر آن ر 1مسأله 
 برر  همچنین در اموال مانند دین و تر  و غصی و عقود معاوضات، تبول

ً
است. و همچنین است آنچه که مردان غالبا

 از آنچره کرهها اسلهالل تزنده به دنیا آمدن بچهع و غیر اینو والدت و  کنند مانند عیوب بابنی زناننمی آن ابالق پیدا
 حق آدمی است.

 بشالهادة دانشالاه شالهد لالو و األقالوي، یکالن لالم لو األحوط علی التعزیرات بها یلحق و الحدود، فی الشهادة علی الشهادة تقبل ال -2 مسألۀ
ه حق کانت سوا  األصل شهادة من الحدود فی البّد  و تقطع، ال السرقۀ علی شاهدین  بین و تعالی بینه رکۀمشت أو اللواط و الزنا کحد محضا اللَّ
 .السرقۀ و القمف کحد اآلدمی

توحوبیع ر ارر اتوی نباشد ر بره حردود  شود و تعزیرات، بنابر احو نمی شهادت بر شهادت، در حدود تبول ر 2مسأله 
 بایرد نمی ت، شهادت دهند دست تط سرت ملحق است. و ارر دو شاهد به شهادت دو شاهد بر

ً
شود. و در حدود حلما

حرق  باشد، خواه حق الله محض باشد مانند حّد زنا و لوا ، یا مشلرک بین حرق اللره تعرالی و برین شهادت شهود اصلی
  آدمی باشد، مانند حّد تذف و سرتت.
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 ال بالسرقۀ األصل ادةبشه الفرع شهد فإذا فتقبل، اآلثار سائر فی أما و الحد بجرا  الحدود فی الشهادة علی الشهادة تقبل ال إنما -3 مسألۀ
 .غیرالحد به لمشهودا الواقع علی یترتب ما سائر کما و بنته، و أخته و الموطو  بأم الحرمۀ نشر بها یثبت کما و منه، المال یؤخم لکن تقطع

شود؛ پس اررر می بقیۀ آوار تبول ود تبول نیست و اما درشهادت بر شهادت در حدود، فقر برای احرای حد ر 3مسأله 
شرود. و می شود، لیکن مرال از او ررفلرهنمی دهد، تط  دست شاهد فرعی به شهادت شاهد اصلی به سرتت شهادت

شرود. می شهادت شاهد فرعری، در مرادر کسری کره وبری شرده و خرواهر و دخلرر او وابرت همچنین سرایت حرمت به
 شود.می همچنین است بقیۀ آنچه که بر وات  مشهود به ر غیر از حّد ر ملرتی و

ه حقوق سائر فی الفرع شهادة تقبل -4 مسألۀ  أیضا   ألهلۀا و بل العامۀ الجهات و المساجد أوقاف و الخمس و کالزکاة الحّد، غیر اللَّ

و اوتاف مستدها و حهات عام،  ت، مانند زکات و خمسشهادت فرق در تمام حقوق الله غیر از حّد تبول اس ر 4مسأله 
  بلکه و همچنین هالل ماه ها.

 .هکما و الشهادة علی الشهادة علی کالشهادة الفرع فرع شهادة تقبل ال -5 مسألۀ

 تبول نیست. شهادت فرق فرق، مانند شهادت بر شهادت بر شهادت و به همین صورت، ر 5مسأله 

 واحد کل علی هدش فلو الواحد، بشهادة تثبت فال األوصاف، و العدد من األصل شهادة فی یعتبر ما الشهادة علی الشهادة فی تبریع -6 مسألۀ
 علالی اهدانشال شالهد لو کما و آخر، أصل شهادة علی آخر مع هو و أصل شاهد شهد لو کما و تقبل، واحد کل شهادة علی اثنان شهد أو اثنان

 .شهادتها تجاز  فیما المرأة شهادة

 است در شهادت فرق هم معلبرر در شهادت بر شهادت، آنچه که در شهادت اصو ر از عدد و اوصاف ر معلبر ر 6مسأله 
هر یک، دو نفر شهادت بدهند یا دو نفرر برر شرهادت هرر  شود. پس ارر برنمی باشد؛ پس با شهادت یک نفر وابتمی

 نین است ارر شاهد اصلی در حالی که با دیگری باشد، بر شهادت شاهد اصرلیهمچ یک شهادت بدهند تبول است. و
زن حرایز اسرت ر شرهادت  دیگری شهادت بدهد. و همچنین است ارر دو شاهد بر شهادت زن ر در حایی که شهادت

 بدهند.

 کالملک؟ تهنشالهاد تقبالل فیمالا تقبل فهل ات،منضم أو منفردات شهادتهن فیها تقبل ال فیما الشهادة علی النسا  شهادة تقبل ال -7 مسألۀ
 .المنع أشبههما قوالن فیه

شرود، تبرول نمی مردهرا ر تبرول شهادت زنان بر شهادت، در حایی که شهادت زنان ر حدارانه یا به ضرمیمۀ ر 7مسأله 
شرود؟ در آن دو می تبرولضمیمۀ مردانع تبول است،  این چنین تحدارانه یا بهها نیست. و آیا در حایی که شهادت آن

 باشد.می من ها تول است که اشبه آن
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 لغیبالۀ أو حضالوره، وجوب بهما یسقط مشقۀ أو لمرض بقامتها األصل شاهد حضور یمنع لعمر إال الفرع شهادة قبول عدم األقوي -8 مسألۀ
 .الحضور عن المانع الحبس المنع من و مشقۀ، و حرجا   معها الحضور کان

شراهد اصرلی حهرت اتامرۀ  بنابر اتوی شهادت فرق تبول نیست، مگر این که عذری باشرد کره مران  حضرور ر 8مسأله 
 به خابر بیماری یا مشقلی که وحوب حضور

ً
ساتر است یا به خابر غائی برودنی ها او به سبی آن شهادت است؛ مثال

 ن  حضور او باشد از این تبیو است.داشله باشد و زندانی بودن که ما که حضورش با آن حرج و مشقت

 تطرح فهل بلهق کان إن و ابنکار، إلی یلتفت فال الحاکم حکم بعد کان فإن األصل شاهد فأنکر األصل شهادة علی الفرع شهد لو -9 مسألۀ
 .وجهان الشهادة؟ تطرح التساوي مع و بأعدلهما یعمل أو الفرع بینۀ

ارر بعد از حکرم حراکم اسرت،  هادت بدهد، سپس شاهد اصلی انکار نماید پسارر فرق بر شهادت اصو ش ر 9مسأله 
شرود؛ و برا می عموها شود یا به اعدل آنمی بّینۀ فرق رد شود و ارر تبو از حکم حاکم باشد آیانمی اعلنایی به انکار او

 دو وحه است. رردد؟می تساوی آن ها، شهادت رد

  ملحقات

 شالهد فان اللفظ، ال المعنی اتحاد المیزان و بهما، اتفقا حکم فان الواحد، الشی  علی تواردهما الشاهدین شهادة قبول فی ترطیش -1 مسألۀ
، منه انتزع بأنه اآلخر و غصب بأنه أحدهما  شالهد فالان تقبالل لالم المعنالی فی اختلفا لو و تقبل، بعوض ملکه اآلخر و باع :أحدهما قال أو قهرا 
 الغصب ألن واحد، عنیم علی تردا لم زید ملک هما بأن اآلخر و زید من غصبه بأنه أحدهما شهد لو کما و بالبیع بإقراره اآلخر و بالبیع أحدهما

 .له ملکا   کونه من أعم منه

هر دو اتفاق نمایند، به شهادت  بر یک چیز شر  است؛ پس اررها در تبول شهادت دو شاهد، وارد شدن آن ر 1مسأله 
شرهادت دهرد بره ایرن کره: او غصری هرا پس ارر یکی از آن شود و معیار، اتحاد در معنی است نه لفظ؛می حکمها آن

بگوید: فروخت و دیگری بگویرد: ها این که: آن را به زور از کسی ررفله، یا یکی از آن نموده و دیگری شهادت بدهد به
بره بیر  و هرا یکی از آن ارر در معنی اخلالف کنند تبول نیست؛ پس ارر شود. ومی مقابو عو ، تملیک کرد، تبول در

شهادت بدهد به این کره: از زیرد غصری نمروده و  دیگری به اترار او به بی  شهادت بدهد و همچنین ارر یکی از آن ها
غصی از زید اعم اسرت از ایرن است، بر یک معنی وارد نشده اند؛ زیرا  دیگری شهادت بدهد به این که: این ملک زید

 که آن چیز ملک او باشد.

 حلف فان اذبایتک لم إن و المدعی، یمین لضم مجال فال الشهادتان، سقطت تکاذبا فان بغیره اآلخر شهد و بشی  أحدهما شهد لو -2 مسألۀ
، التکاذب صورة فی أحدهما مع الحلف یصح قیل و المدعی، یثبت واحد کل مع  .ذکرناه ام األشبه و أیضا 
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پرس اررر همردیگر را تکرذیی  به چیزی شهادت بدهد و دیگری بره غیرر آن شرهادت دهرد،ها ارر یکی از آن ر 2مسأله 
شود. و بعضی رفله اند که: تسم برا می بخورد مدعا وابت  شود و متال برای ضمیمهمی نمودند هر دو شهادت، ساتر

 را تکذیی هم نمودند صحیح است، ولی اشبه آن است که ما ذکر کردیم. همدیگر در صورتی کهها یکی از آن

 هالما سرق اآلخر قال لو کما و المال، یرد یحکم لم و یقطع لم عشیۀ نصابا   سرق بأنه اآلخر و غدوة نصابا   سرق بأنه أحدهما شهد لو -3 مسألۀ
 .عشیۀ بعینه النصاب

دیگری شهادت دهد که در شری بره  او در صبح به حّد نصاب دزدی کرد و شهادت بدهد کهها ارر یکی از آن ر 3مسأله 
شرود. و همچنرین اسرت اررر دیگرری نمی بررردانردن مرال محکروم شود و برهنمی حّد نصاب دزدی کرد، دسلش تط 

 بعینه شی دزدید. بگوید: همین نصاب را

 :أحالدهما قال لو ماک شهادتهما، تکمل لم الفعلین تغایر یوجب بما وصفه أو مکانه وأ زمانه فی اختلفا و فعل فی الشاهدان اتفق لو -4 مسألۀ
،کوی دینارا   سرق :اآلخر قال و عراقیا   دینارا   سرق :أحدهما قال أو البیت، فی ثوبا   سرق اآلخر و السوق فی ثوبا   سرق  سالرق :أحدهما قال أو تیا 
 و تسقط، شهادتهما ارضتع فلو الجمیع، یغرم فإنه واحد کل مع المدعی حلف إذا إال الغرم یثبت لم و یقطع لم فإنه عشیۀ، اآلخر و غدوة دینارا  

 یوم زوال أول ثوبال هما سرق بأنه إحداهما شهدت لو کما األشبه، علی سقطتا البینتان تعارضت لو کما و الحلف، مع لو و شی  بهما یثبت ال
 .الغرم ال و لقطعا منها بشی  یثبت ال و بغداد، فی بعینه الیوم هما زوال أول بعینه الثوب هما سرق بأنه األخري شهدت و النجف فی الجمعۀ

به بوری کره موحری تیرایر دو فعرو  ارر هر دو شاهد در کاری ملفق باشند، ولی در زمان یا مکان یا وصف آن ر 4مسأله 
بگویرد: لبراس را در برازار دزدیرد و دیگرری هرا کری از آناین که ی کامو نیست؛ مانندها باشد اخلالف کنند، شهادت آن

دزدیرد؛  بگوید: یک دینار عراتی دزدید و دیگری بگوید: یک دینار کرویلیها دزدید؛ یا یکی از آن بگوید: لباس را در خانه
 ف، دسرت او تطر در صرورت اخرلال بگوید: صبح یک دینار دزدید و دیگرری بگویرد: شری دزدیرد، پرسها یا یکی از آن

تسم بخورد پس باید همه را غرامرت بدهرد. و ها هر یک از آن رردد؛ مگر این که مدعی بانمی شود و غرامت وابتنمی
شرود ولرو ایرن کره برا تسرم باشرد. و نمی وابرتهرا شروند و چیرزی بره آنمی نماینرد، سراتر تعار ها ارر شهادت آن

شهادت بدهد به ایرن  شوند: مانند این که یکی از آن هامی   کنند، بنابر اشبه، ساتراست ارر دو بّینه تعار  همچنین
دیگری شهادت بدهد که عین همین لباس را اول همرین  که او این لباس را اول  هر روز حمعه در نتف دزدیده است و

 شود.نمی وابتنه تط  دست و نه غرامت ها وسیلۀ آن روز در بیداد دزدیده است، که به

 و سالقطتا، و یثبالت لالم بالدینارین الزوال أول باعه أنه آخر شهد و بدینار الیوم هما فی الزوال أول الثوب هما باع أنه أحدهما شهد لو -5 مسألۀ
 کما و سقوطهما، هباألش و الدیناران، ثبت قیل آخر شاهد واحد کل مع له شهد لو و ضعف، فیه و الیمین، مع شا  بأیهما المطالبۀ له کان قیل

 ضالعیف، هالو و لثانی،ا الیمین إلی بانضمام اآلخر و األلف بهما یثبت قیل و سقطتا، واحد زمان فی بألفین اآلخر و بألف بابقرار واحد شهد لو
 یمالین و الواحالد مالع تثبت و بالبینۀ عمل التعارض عدم مع و واحدة، شهادة أو کانا بینۀ المتعارضان سقط التعارض وقع مورد کل أن فالضابط
 .الدعوي المدعی
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یرک دینرار فروخرت و دیگرری  شهادت بدهد کره او ایرن لبراس را اول  هرر در ایرن روز، برهها ارر یکی از آن ر 5مسأله 
رردنرد. و بعضری رفلره می شود و هر دو ساترنمی وابت شهادت بدهد که او این لباس را اول  هر به دو دینار فروخت

 را که بخواهد، همراه با تسم دارد، ولی در آن ضعف است. و اررر بررای او براها آن ق مطالبه به هر کدام ازاند که او ح
 سرقو  هرر دو شرود، ولری اشربهمی آن ها، شاهد دیگری شهادت بدهد، بعضی رفله اند که: دو دینار وابرت هر یک از

هزار در یک زمان شهادت بدهنرد، هرر دو   و دیگری به اترار به دوباشد. و همچنین است ارر یکی به اترار به هزار می
 شود و هزار دیگر با انضرمام تسرم بره دومری وابرتمی هزار وابت شوند. و بعضی رفله اند که به سبی آن هامی ساتر

عرار  است. پرس ضرابطه ایرن اسرت کره در هرر مروردی کره تعرار  واتر  شرود هرر دو مل شود، ولی این ضعیفمی
دعوی با یک شاهد و تسم  شود ومی می شوند؛ خواه بّینه باشند یا شهادت واحد؛ و با عدم تعار ، به بّینه عمو ساتر

 شود.می مدعی تنیزع، وابت

 تلالک عالروض بعالد زکیا ثم شهدا لو کما و حکم بشهادتهما، علیهما أغمی أو جنا أو ماتا بهما یحکم أن قبل و الحاکم عند شهدا لو -6 مسألۀ
 کان و الفرع ملح و األصل شهد لو ذلک یبعد ال بل بهما، حکم الحکم قبل کفرا أو فسقا ثم شهدا لو کما و التزکیۀ، بعد بهما حکم العوارض

ه حدود فی فرق ال و الفرع، شهد ثم فسق ثم عادال   األصل  فالی الحالد بتیث فال فیهما أما و الکفر، و الفسق غیر فی الناس حقوق و تعالی اللَّ
ه حقوق  فالظاهر القصاص فی أما و الحد، عدم األشبه و تردد، السرقۀ و کالقمف العباد بین و بینه المشترکۀ فی و اللواط و الزنا کحد محضا   اللَّ
 .ثبوته

یا  دیوانه شوندهر دو بمیرند یا  نمایدها ارر هر دو نزد حاکم شهادت بدهند و تبو از این که حاکم، حکم به آن ر 6مسأله 
است ارر هر دو شهادت بدهند سپس بعد از پیدا شدن آن  شود. و همچنینمی حکمها بیهوش شوند، به شهادت آن

شود. و همچنین است اررر شرهادت بدهنرد سرپس تبرو از حکرم، میها تزکیه حکم به آن عوار  تزکیه شوند، بعد از
کند و اصرلی عرادل  ود، بلکه ارر شاهد اصلی شهادت بدهد و فرق آن را تحّموشمی حکمها یا کافر شوند به آن فاسق

همرین برور باشرد. و در حردود خردای ملعرال و  باشد سپس فاسق رردد پس از آن فرق شهادت بدهد، بعید نیست که
ض مانند حّد زنا و لوا ، و اما در کفر و فسق، پس حّد در حقوق الله مح حقوق الناس در غیر فسق و کفر، فرتی نیست

اشبه عدم  در حقوق خدای ملعال که بین او و بندران مشلرک است مانند تذف و سرتت، ترّدد است و شود ونمی وابت
 وابت است.

ً
 حّد است. و اما در تصاص  اهرا

 أشکل و إشکال، و ددتر  فیه و بشهادتهما، لهما به میحک لم إلیهما به المشهود فانتقل الحکم قبل فمات یرثانه لمن شهدا لو :قالوا -7 مسألۀ
 .الشریک حصۀ ثبوت ذلک فی الوجه و ابرث، فی لشریکهما بشهادتهما یثبت لم إنه :قیل ما منه

تبرو از حکرم بمیررد پرس  برنرد، شرهادت بدهنرد و ایرن شرخا،می رفله اند: ارر برای کسی که از او ارث ر 7مسأله 
شرود و در آن تررّدد و اشرکال اسرت. و نمیها آن منلقو شود، حکم به آن برایها ت شاهدها به آنمشهود به، با شهاد

شود، ولی نمی برای شریکشان در ارث تچیزیع وابتها رفله اند: با شهادت آن مشکو تر از آن چیزی است که بعضی
 صورت تول وحیه، وبوت حّصۀ شریک است. در این
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 إال و فسقا، بالکمب بالتعمد اعترفا فان غرم، ال و بها یحکم لم ابقامۀ بعد و الحکم قبل الشهادة عن أحدهما أو الشاهدان جعر  لو -8 مسألۀ
 حدوا بالتعمد لشهودا اعترف و الزنا به المشهود کان فلو إشکال، فیه شهادتهما؟ تقبل فهل الثانیۀ الصورة فی الرجوع عن رجعا فلو فسق، فال

 األقوي علی حّد  فال همنا أو :قالوا ول و للقمف،

شود نمی شهادت بررردند حکم به آن تبو از حکم و بعد از اتامۀ شهادت، ازها ارر هر دو شاهد یا یکی از آن ر 8مسأله 
 دروغ رفله اند، فاسق شده اند و ررنه فسرقی نیسرت. بنرا بر و غراملی نیست؛ پس ارر هر دو اعلراف کردند که

ً
ر عمدا

بره، زنرا  شود؟ در آن اشکال است. پس ارر مشهودمی صورت دوم، بررردند آیا شهادتشان تبول این، ارر از رحوق در
 و ارر بگویند: توّهم کرردیم، بنرابر اتروی شودمی زدهها باشد و شهود اعلراف نمایند که دروغ رفله اند، حّد تذف به آن

 نیست.ها حّدی بر آن

 کالان فان ابستیفا  قبل الحکم بعد رجعا لو و الغرم، علیهما و الحکم، ینقض لم به المشهود تلف و ابستیفا  و الحکم بعد رجعا ول -9 مسألۀ
ه حدود من  الحّد  غیر اآلثار سائر إلی بالنسبۀ النقض عدم األشبه و السرقۀ، حّد  و القمف حد نحو مشترکا   کان ما کما و الحکم، نقض تعالی اللَّ

 الحکالم یالنقض ال و زوجتاله، اعتداد و بالردة، المحکوم مال قسمۀ و الموطو ة، البهیمۀ لحم أکل حرمۀ و بنته، و أخته و الموطو  أم ۀکحرم
 األقوي علی قیۀبا العین کانت إن و الحکم ینقض لم الناس حقوق فی ابستیفا  بعد رجعا لو و الحقوق، من تقدم ما عدا ما فی األقوي علی

ها شود و غرامت بر آننمی حکم ارر هر دو شاهد بعد از حکم و اسلیفای آن و تلف مشهود به بررردند، نقض ر 9مسأله 
شود. و همچنرین می ارر از حدود الله تعالی باشد، حکم نقض باشد. و ارر بعد از حکم و تبو از اسلیفا بررردند پسمی

تذف و ح است آنچه که مشلرک باشد سرتت. و اشبه عدم نقض حکرم اسرت نسربت بره سرایر آورار، غیرر از مانند حدِّ دِّ
وبری شرده، و تقسریم  مانند حرمت مادر کسی که وبی شده و خواهر و دخلر او و حرمت خوردن روشت چهارپای حّد 

بر اتروی غیر آنچره کره از حقروق رذشرت، بنرا مال کسی که محکوم به ارتداد است و عّده نگهداشلن زوحه اش. و در
شود، اررچه بنابر اتوی عین نمی در حقوق الناس بررردند، حکم نقض شود. و ارر هر دو بعد از اسلیفانمی حکم نقض
 باتی باشد.

 کالان أخطأنالا :الواقال إن و مالنهم، اقالتص تعمدنا :قالوا فان رجعوا ثم استوفی و للقصاص موجبا   جرحا   أو قتال   به المشهود کان إن - 10 مسألۀ
 و نصیبه، بمقدار دیۀال بالخطأ المقر علی و القصاص بالتعمد المقر فعلی أخطأنا :بعضهم و تعمدنا :بعضهم قال إن و أموالهم، فی الدیۀ علیهم

 .جنایتهم قدر الباقون یرد و بعضهم قتل له و صاحبه، دیۀ عن الفاضل ردّ  و أجمع بالعمد المقرین قتل الدم لولی

سرپس بررردنرد پرس اررر رفلنرد  د به، تلو یا حرحی باشد که موحی تصاص است و اسلیفا شودارر مشهو ر 10مسأله 
 چنین کردیم، از آن

ً
است در اموالشان. و ارر بعضی ها اشلباه کردیم، دیه بر آن شود. و ارر بگویندمی تصاصها عمدا

 چنین
ً
رّر بره عمرد اسرت تصراص و برر  کردیم و بعضی دیگر بگویند اشلباه از آنان بگویند: عمدا قر کردیم، بر کسی کره مق

ّر به اشلباه است به اندازۀ سهمش دیه کسی قر اترار به عمد کررده  باشد و ولّی دم، حق دارد همه کسانی را کهمی که مق
ن دیه به مقدار حنایلشا را به تلو برساند و بقیه اند بکشد و زیادتر از دیه برفش را برررداند. و حق دارد بعضی از آن ها

 رد نمایند.
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 الباقون صدقه و ا  متعمد کمبت :مثال   الرجم بعد الشهود أحد قال ثم استوفی فان قتل أو برجم الحد یوجب ما به المشهود کان لو - 11 مسألۀ
 وضالع بعالد بالحصالص دیتاله تکملالۀ لبالاقینا علی و واحدا   قتل شا  إن و المرجوم دیۀ من فضل ما ردّ  بعد الدم قتلهم لولی کان تعمدنا :قالوا و

 إن و قتل، من یبنص وضع بعد یعوز ما الباقون أکمل و صاحبهم، دیۀ من فضل ما األولیا  ردّ  و واحد من أکثر قتل شا  إن و المقتول، نصیب
 .بحصته منه الدیۀ أخم له و علیه، الدیۀ فاضل رد بعد قتله فللولی فحسب، نفسه علی إقراره مضی الباقون یصدقه لم

اسلیفا شود سپس یکی از شهود بعد  ارر مشهود به چیزی باشد که موحی حّد با رحم یا تلو است، پس ارر ر 11مسأله 
 دروغ رفلم و بقیه او را

ً
 بگوید: عمدا

ً
 دروغ رفلیم، ولّی دم حرق دارد بعر از رحم مثال

ً
د از رد تصدیق نمایند و بگویند عمدا

تکمیو دیرۀ او بعرد  کشد ومی راها را بکشد. و ارر بخواهد یکی از آنها شخا مرحوم بیشلر است آن دیۀ آنچه که از
کشد و می و ارر بخواهد، بیشلر از یک نفر را باشد.می از کم کردن سهم مقلول به عهدۀ بقیه به مقدار حصه های آنان

آیرد بعرد از کرم کرردن می نمایند و بقیۀ شهود، آنچه را که کممی داست را ر  اولیای دم آنچه که از دیۀ برفشان بیشلر
خرودش نافرذ  کنند. و ارر بقیۀ آن هرا، او را تصردیق نکردنرد، اتررار او فقرر بررمی کشله شده، تکمیو سهم کسی که

 او بره مقردار حصره اش دیره برساند و حرق دارد از  است، پس ولّی دم حق دارد بعد از رد زیادی دیه به او، او را به تلو
 .بگیرد

 علالیهم ثبالت تال  ق به المشهود کان لو و الشهود، یضمن إال و أمکن، إن المال استعید و الحکم نقض بالزور شهدوا أنهم ثبت لو - 12 مسألۀ
 و الشالهود ال لیهع القصاص کان بالتزویر اعترف و القصاص الولی باشر لو و بالتعمد، أقروا و رجعوا إذا الشهود حکم حکمهم کان و القصاص،

، علیهم القصاص کون الصورة همه فی یحتمل و بالتزویر، أیضا   الشهود أقر لو  .أشبه األول و جمیعا 

 صرورت امکران بررردانرده شرود و مرال درمی شهادت ناحق داده انرد، حکرم نقرضها ارر وابت شود که آن ر 12مسأله 
وابرت اسرت و حکرم ها مشهود به تلو باشد تصاص بر آن باشند. و اررمی امنشود و در غیر این صورت شهود، ضمی
 دروغ رفله اند. و ارر ولرّی، مباشررت در تصراص داشرله  حکم شاهدهایی است کهها آن

ً
بررردند و اترار کنند که عمدا

 نمایند. و احلمال دارد کره به تزویر اعلراف به تزویر نماید تصاص بر او است، نه شهود؛ اررچه شهود هم اترار باشد و
 باشد. ولی اّولی اشبه است.ها تصاص در این صورت، بر همۀ آن

 منهما واحد من و إلیهما، الدیۀ نصف ردّ  بعد منهما القصاص فللولی تزویرهما ثبت ثم یده فقطعت بسرقۀ رجل علی اثنان شهد لو - 13 مسألۀ
 دیۀ أغرما غیره ارق فالنا  الس کان و أوهمنا :قاال إن و التزویر، فمثل تعمدنا :قاال فان الفرض فی رجعا لو و صاحبه، إلی الدیۀ ربع اآلخر یرد و

 .اآلخر علی شهادتهما یقبل لم و الید،

وابرت شرود، ولرّی ها تزویر آن ارر دو نفر بر مردی به سرتت شهادت دهند پس دست او تط  شود، سپس ر 13مسأله 
را تصاص کند و دیگری رب  دیه ها و حق دارد یکی از آن د از رد نصف دیه به آن ها، هر دو را تصاص نماید.حق دارد بع

 چنین کرردیم پرس حکرم در ایرن صرورت  را به صاحبش برررداند. و ارر در
ً
همین فر  بررردند، پس ارر بگویند عمدا

کشند و شرهادت می غرامت النی ر غیر او ر بوده است، دیۀ دست راتزویر است. و ارر بگویند توّهم کردیم و دزد ف مثو
 شود.نمی بر دیگری تبولها آن
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، یضمنا لم الزوج دخول بعد الرجوع کان فإن حکمه، ینقض لم الحاکم حکم بعد رجعا ثم بالطالق شهدا لو - 14 مسألۀ  قبلاله کان إن و شیئا 
 .تردد هما فی و المسمی، مهر نصف ضمنا

شود؛ پس ارر رحوق بعد نمی نقض ارر به بالق شهادت بدهند، سپس بعد از حکم حاکم بررردند، حکم او ر 14سأله م
باشرند و در ایرن تررّدد می از آن باشد ضامن نصف مهر المسرمی باشند و ارر تبونمی از دخول زوج باشد ضامن چیزی

 است.

 شهادتهم تقبل ال و یراه، بما الحاکم یعزرهم و غیرهم، یرتدع و شهادتهم لتجتنب حیهم أو لدهمب فی الزور شهود یشهر أن یجب - 15 مسألۀ
 بغیالر فسالق هالورظ أو أخالري بینۀ لمعارضۀ شهادته ردت أو غلطه تبین فیمن الحکم یجري ال و منهم، العدالۀ تظهر و یصلحوا و یتوبوا أن إال

 .الزور

احلناب شود و غیر آنان ها آن شهر یا تبیله شان مشهور شوند تا از شهادتواحی است که شهود ناحق در  ر 15مسأله 
 را تعزیر نماید. و شهادتشان تبولها داند، آنمی که صال  از شهادت بر خالف وات  خودداری نمایند. و حاکم به آنچه

. و این حکم در کسی که اشلباهش معلوم عدالت، آشکار شودها صالح شوند و از آن شود مگر این که توبه کنند ونمی
 باشد.نمی رردد حاری یا شهادتش به خابر تعار  با بّینۀ دیگری یا  هور فسقی ر غیر از شهادت ناحق ر رد شود

 

 قیت با آرزوی موف

 هیه و تنهیم:ت

 ارشد حقوق خصوصیکارشناس /یرضا چوپان

 

  → برای عضویت در کانال تلگرام اختبار اینجا کلیک کنید ←

 → برای عضویت در خبررسان تلگرام اختبار اینجا کلیک کنید ←

 → برای عضویت و پیگیری صفحه اینستاگرام اختبار اینجا کلیک کنید ←

 →برای دریافت تازه ترین مطالب، در خبرنامه ایمیلی اختبار عضو شوید  ←
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